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إليه وعما يف وظائفه أليس كذلك وهلذا حذف املتعلق باالسم ليكون شامال للميل إىل الدين وامليل عن الدين  

نعم وأصل احلنف ميل الرجل ، الرجل املائلة تسمى حيفا فاحلنيف معناه املائل عن إىل وال ال ؟ عن الشرك إىل 

ي أخلص دينك هللا أنت ومن تبعك أخلص دينك التوحيد وعن املعصية إىل الطاعة وقوله أي أخلص نيتك هللا أ

هللا هذا تفسري معنوي لقوله أقم وجهك ولو جعل أعم من ذلك لكان أوىل ألن إقامة الوجه تشمل اإلخالص 

ومتام اإلتباع ألن إقامة الوجه حنو الشيء يستلزم متابعته وعدم املخالفة فيكون شامال إلخالص النية واإلتباع 

كل عمل ال ينبين على اإلخالص واملتابعة فهو باطل ألنه إذا فقد اإلخالص صار شركا الذين مها أساس العمل  

وهذا لإلخالص وقال  ( إنما األعمال بالنيات ) النيب صلى اهللا عليه وسلموإن فقد اإلتباع صار بدعة وقد قال 

أتى املؤلف بقوله ))  أنت ومن اتبعك(( وهذا لإلتباع قال وقوله  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )

ال إىل آخره وال ميكن أن تكون احل))  منيبين إليه واتقوه(( ف مذموم نعم وهو قوله وص اوما اتبعك ألنه سيأتين

فكما ال خيرب عن الواحد باجلمع ال جتعل احلال مجع لواحد وما ذهب إليه  اموعة للمفرد ألن احلال وصف

فظ اآليت والثاين أن اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم خطاب له املؤلف صحيح من وجهني أوال مراعاة الل

اذهب إىل اجلبهة وألمته ألن زعيم القوم يوجه إليه اخلطاب املوجه للجميع يقول مثال الركن يف اجليش يقول للقائد 

يوجه خطابه  ؟ القائد ومن معه ال يريده وحده فاخلطاب لزعيم قوم خطاب للجميع اهللا عز وجل الفالنية من يريد

(( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد هو واألمة الدليل على هذا قوله تعاىل 

وحده هو بل كل األمة ويدل لذلك أيضا ب يا أيها النيب وبعده إذا طلقتم مو) اخلطاب مفرد فطلقوهن لعدتهن )

  )) ة حسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيرالقد كان لكم في رسول اهللا أسو  ((قوله تعاىل 

فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع إذن وجه كون اخلطاب لشخص الرسول صلى اهللا عليه  وسلم لألمة له وجهان 

) الوجه (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن )الوجه األول أن خطاب الزعيم خطاب له وملن تبعه بدليل 

يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له يف ذلك له الثاين أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصالة والسالم فكل خطاب 

والفرق بني الوجهني ظاهر ألنه على الوجه األول يكون تناول اخلطاب لنا أصال مع الرسول صلى اهللا عليه السلم 

التي فطر )) خلق اهللا ((  فطرة اهللا(( ة نعم قال تعاىل وعلى الوجه الثاين يكون اخلطاب لنا عن طريق التبعي

))  فطرة(( وهي دينه أي ملزمون قوله )) فطرة اهللا التي فطر الناس عليها  ((وهي دينه ))  الناس عليها

البحث فيها من وجهني الوجه األول من حيث الرسم ، الرسم غري جار على القواعد املعروفة ال يف الرسم 

  ايش وجه ذلك ؟ يار رشيد يف الرسم احلاضر وجه ذلك العثماين وال 

  ....: الطالب

وليس يف القرآن فطرة مربوطة مربوطة  به ألا مفرد واملفرد تكون التاء مربوطةالتاء مطلقة فطرة وهي أن : الشيخ

  هي مفتوحة وال مطلقة إال هذه 

  :مفتوحة  الطالب
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  ربوطة ومطلقة :عجيب كأن الفتح ضد الكسر احنا انسميها م الشيخ

  : الفتح ضد اإلغالق  الطالب

  :طيب وايش اتسموا  الشيخ

  :مربوطة  الطالب

  :ويش ضد الربط الشيخ

  :اإلطالق  الطالب

يف البحث اختلف  استطاباو على كل حال هذا ألن حىت القرآن يتبع فيه الرسم العثماين طيب اإلطالق : الشيخ

كتب املصحف على غري الرسم العثماين أو ال جيوز فمنهم من قال أنه العلماء رمحهم اهللا هل جيوز لإلنسان أن ي

العصر على غري هذا  ذلكجائز ألن الرسم العثماين هو عبارة عن شكل وصورة ولو كان الرسم العثماين يف 

الوصف لكتب القرآن به أليس كذلك ؟ إذن فخضوعه للرسم العثماين يف ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل 

الوجه لكن على سبيل أن الرسم يف ذلك الوقت كان على هذه الصورة وال شك أنه لو كان على  على هذا

 الصورة املوجودة حاليا ال شك أنه سيكتب عليها وال ال ؟ مثال الصالة الصورة احلالية بعد الصاد ال ألف لكن

 االزكاة مفتوحة الربا بالواو مع أ مأمنةعلى الرسم العثماين الم واو الصالة  القاعدة احلاضرة األن ال ألف لكن

ا نقول أن بعض العلماء يقول أنه جيوز أن يكتب القرآن على القواعد نعلى الرسم املوجود باأللف احلاصل أن

النحو فكتبوه وليس القرآن هذا املعروفة حاليا تعليلهم ألن هذا الرسم شكل صادف أنه يف ذلك الوقت على 

زال مكتوبا ذا لقلنا رمبا ال جيوز لكن هذا اصطالح وإذا كان اصطالحا فكل ما نازال مكتوبا ذا لو كان نا

نه ال جيوز مطلقا أن خيالف الرسم العثماين وأنه جيب أن يبقى الرسم الغرض فإنه جيوز ومنهم من يقول إ يتأدى به

ن نهم من فصل وقال إمحىت لو رمسته للصبيان على الصبورة جيب أن يكون بالرسم العثماين احرتاما للقرآن و 

املبتدأ جيوز أن نرمسه له حبسب القواعد املعروفة عنده وغريه ال جيوز قالوا ألن املبتدأ حيتاج إىل تعليم لو أنك كتبته 

 الزكوتا أليس كذلك ؟ الزكاة يقول بالرسم العثماين للمبتدأ وكتبت ميحق اهللا الربا ماذا يقرأها ؟ ميحق اهللا الربو 

ا أشبه ذلك خبالف اإلنسان العامل فإنه يكتبه بالرسم العثماين وأيا كان هذه األقوال أيا كان وم الصلوتالصالة 

صحيحا فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش جيعلوا يف براويز أيهم 

مل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا أحسن نقشا فإن هذا حمرم على كل األقوال ألنه أصبح اآلن إذا عملنا هذا الع

فتضيع قيمته وأقبح من ذلك أن جيعل على صورة إنسان نعم فقد شاهدت يف تقومي العتريي صورة إنسان بآية من 

مضادة ظاهرة وحمادة هللا ورسوله الصورة حمرمة كيف تكتب ا القرآن  ن الرأس والرجلني كأنه جالس مفرتشالقرآ

تنفعهم بالنسبة للقرآن الكرمي نعم  مااهللا لنا وهلم اهلداية صاروا يبالغون يف أشياء تضرهم نسأل واحلاصل أن الناس 

  ....: الطالب.

  صحيح ولكن الذين يقولون باجلواز يقولون حنن نكتبها على قراءة واحدة والقراءة ضبطت نعم : نعم  الشيخ

  ....: الطالب
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اين يف قول فطرت اهللا ما الذي فطرها ؟ فطرت اهللا الذي واخلالف يف هذا مشهور والبحث الث تما مسع: الشيخ

يقولون أنه منصوب على الفطرة فهو  اإلنسانألزموا فطرت اهللا ومثل هذا املؤلف بقوله  انصبها فعل احملذوف قدره

إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو ألزم حذفه أبلغ ألنه إذا وجد العامل تقيدت اجلملة به لكن إذا حذف العامل 

ذلك  أشبهألزموها اعتنوا ا متسكوا ا وما  العمول على يتسلطولسواه مما ميكن أن  صاحة لهصارت اجلملة 

من فطر  مشتق ....نعم وثالثا فطرة كلمة فطرة  احلثوهو املبالغة يف   اإلغراءعلى وهلذا يقولون إنه منصوب 

أي  ))حمد هللا فاطر السماوات واألرض (( الالشيء أي ابتدعه على غري مثال سابق كما يف قوله تعاىل 

إلنسان نعم أو يف الناس كما يف نفس اآلية هذه الفطرة أبدعها اهللا عز وجل يف ا مبدعهما على غري مثال سابق

  على غري مثال سابق وهلذا قال فطرة اهللا خلقته اليت فطر الناس عليها وهي دينه 

  ....: الطالب

 اليت فطر الناس عليها وهذه اآلية شاهد للحديث  اقال وهي دينه أو الزموه مبعىن واحد والفطرالبدع :ال  الشيخ

رته ما عبد إال لو أن املخلوق ترك وفط كل مولود يولد على الفترة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )  (

زى والشمس والقمر؟ اهللا وهلذا البهائم العجم اليت ليس هلا من يغريها أو خيرقها هل ميكن أن تعبد الالت والع

تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال  ((اجلواب ال وال نعم ؟ ال ألن اهللا يقول 

فأصل اخللق مفطور على تسبيح الرب عز  )) يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

اجتاهات خبالف من ليس له إال ألن هلم إرادات و  ينحرفونرمبال وجل اخلالق لكن من أعطى العقول هم الذين 

وهلذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها وال تسبح إال اهللا  عليه الفطرة العقل املعيشي فإنه ال ينطبق

  نه أي ال تبدلوه بأن تشركوا لدي ))ال تبديل لخلق اهللا (( قال  نعم وقوله اليت فطر الناس عليها 

  تعريف الفطرة ويش معتاه  ....: الطالب

ء على غري مثال سبق واملراد بالفطرة رة معناها وجود الشيء أو إجياد الشي:هو الذي ذكرناه قبل قليل الفط الشيخ

  توحيد اهللا ودين اهللا  هنا

   ....: الطالب

نافية للجنس  ي ألن الال تبديل كلنا يعرف أنه نف)) ال تبديل لخلق اهللا(( مثل ما قال املؤلف وقوله : الشيخ

على كونه نفيا لفظا ونوعا أو أنه نفي لفظا خرب معىن املؤلف مشى على األخري وأنه نفي مبعىن فهل هو باق 

  النهي أي ال تبدوا هذه الفطرة باإلشراك والنفي يأيت مبعىن النهي كثريا مثل 

   ....: الطالب

أحدمها أا مبعىن على ما تقدم ا تفسريان هنه في) ألريب فيه ) (( الم ذلك الكتاب القال اهللا تعاىل :ال  الشيخ

 )) وأن الساعة آتية ال ريب فيهامثل قوله (( ه اين مبعىن النهي ال ترتابوا فيوالث النهى أي ليس فيه ريب وال شك

وجيوز أن يكون نفيا على حنفاء هذه ال تبديل خللق اهللا أي ال تبدلوا خلق اهللا باإلشراك بل أقيموا وجوهكم 
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) ويكون املعىن (( ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم)ره وأنه ال أحد يبدل خلق اهللا كما يف قوله تعاىل ظاه

رته ومن شاء أن يضله أضله فال أحد يستطيع أن يبدل  عز وجل فمن شاء هداه بقى على فطأن األمر بيد اهللا

النهي  آلية وجهني الوجه األول أا خرب مبعىنااألمر هو اهللا وعلى هذا فيكون يف خلق اهللا نعم وإمنا الذي بيده 

املعىن ظاهرا أي ال تبدلوا وإمنا املعىن على اإلشراك وعلى  أىوعلى األول األمر ظاهر  والثاين أنه خرب على بابه

من اهللا ف ا اخللق ال يستطيع أحد أن يبدهلا بل الذي يبدهلا هو الثاين يكون وجهه أن هذه الفرتة اليت فطر اهللا عليه

فمن يهدي من (( أحد السيما وأن املقام قبل هذا  يهدهمل  إضاللهاهللا  أرادله أحد ومن أراد اهللا هدايته مل يض

( فأبواه يهودانه أو طيب من مجلة أخبار التبديل ما ذكره الرسول عليه الصالة والسالم يف قوله ))  أضل اهللا

صر وإمنا هو على سبيل التنظري والتمثيل يعين أن من وذكر األبوين ليس على سبيل احل ينصرانه أو يمجسانه )

يتصل ذا اإلنسان نعم جيعله يهوديا أو نصرانيا وكم من إنسان تنصر ال عن طريق األبوين ولكن عن طريق 

( إن اجللساء والرفقاء ومن مث حذر النيب عليه الصالة والسالم من قرين السوء ورغب يف اجلليس الصالح وقال 

الصالح كحامل المسلك إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة وجليس السوء إما  مثل الجليس

  . أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة  )

   ....: الطالب

من القرآن  وما أشبه ذلكما كان وما ينبغي  هما كان املؤمن هذه مبعىن أنه ممتنع غاية االمتناع ألنال أى :  الشيخ

  ).(( وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم )ممتنع غاية االمتناع  ىنمبع تأيت

   .....: الطالب 

   ( من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له )يقول يف خطبته  النيب صلى اهللا عليه وسلم: ال  الشيخ

   .....: الطالب

إنسان إال بإذن اهللا هذا النيب عليه  احنرافو : نعم ما فيه شك ما فيه أحد يستطيع هداية اإلنسان أبدا أ الشيخ

     فيه نفعولكن ما  أيب طالبالصالة والسالم حرص غاية احلرص وبذل ما يستطيع من جهد يف هداية عمه 

) وليس معىن ذلك أننا إذا قلنا أن األمر بيد اهللا عز (( إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء )

ل ويهدي ليس معىن ذلك أال نفعل األسباب كما أن األمر بيد اهللا يف إجياد األشياء يف وجل وأنه هو الذي يض

األسباب أو نقطعها إذن ال ينفع أن نقطعها فاهلداية بيد  لإجياد الرزق يف إجياد الولد نعم دفع الضرر هل حنن نفع

العربية والوجه الثاين هو  اهللا واإلضالل بيد اهللا لكن لكل منهما سبب .ما قاله املؤلف له وجه لورود ذلك يف اللغة

لك ) ذ(( ذلك الدين القيم )قال اهللا تعاىل  ألن عندنا النفي فمن صرفه عن ظاهره حيتاج إىل دليل  األصل

ك للدين حنيفا هو أي إقامة وجه )) فأقم وجهك(( الدين القيم املستقيم توحيد اهللا ذلك املشار إليه قوله 

لكن القيم أبلغ ألن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة يعين هو قيم  مل املؤلف القيم املستقيالدين القيم قا

كن القيم الكامل يف قيامه فهو أبلغ يعين أن هذا الدين نعم أبلغ من قولنا أنه مستقيم ألن املستقيم ضد املعوج ل
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  ك أنه هو القيم كما قال اهللا تعاىل س فيه اعوجاج وليس فيه نقص وال شهو الدين القيم أي الكامل الذي لي

 للعباد من إتباع شريعة اهللا سبحانه وتعاىل ) فال أقوم للعباد وال أنفع(( ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )

ال يعلمون توحيد اهللا  مكةأي كفار ))  ولكن أكثر الناس(( باإلخالص له وإتباع رسله وقوله ذلك الدين القيم 

 مكةختصيص بدون دليل بل الدليل خيالفه ألن كفار  هوهذا ال شك أن مكةولكن أكثر الناس قال املؤلف كفار 

أكثر الناس ال يعلمون وصدق اهللا  مكةا قال أهل ليسوا أكثر الناس أليس كذلك ؟ مث إن اهللا يقول أكثر الناس م

 ة وتسعون من األلف هم األكثر وال األقل ؟ األكثر بدونتسعمائة وتسع آدمعز وجل ألن أهل النار من بين 

استفهامه ألن االستفهام جاء ليقرر هذا الشيء أكثر الناس ال يعلمون لو علموا ما صاروا من أصحاب اجلحيم 

ن ما معىن قوله ال يعلمون ؟ أي ال يعلمون أن هذا هو الدين القيم أو ال يعلمون ما ينبغي فهم ال يعلمون ولك

عن هذا الدين فإنه أن يكون عليه أو ماذا ؟ نقول اآلية مطلقة فتشمل كل شيء ينايف هذا الدين فمن خرج هلم 

حقيقة أمره وحاله وأنه جيب أن وإن علم به ومل يتبعه صار علمه كاملعدوم كذلك ال يعلم  ال يعلم أن الدين قيم

ء والثواب اجلزيل ملن قام به ايرتتب على هذا من جز  يدين هللا عز وجل مبا دان به خلقه كذلك ال يعلم ما

ايش يقتضي ؟ يقتضي العموم وهذه قاعدة معروفة أن حذف املفعول  وبة والعذاب األليم ملن خالفه فاملهموبالعق

يد العموم وله أمثلة كثرية يف القرآن ويف كالم العرب ومنه بل من أوضحه عند أهل العلم أن حذف املعمول يف

تعاىل ))  فهدى(( ) قوله (( ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاال فهدى ووجدك عائال فأغنى )قوله تعاىل 

 له الغىن))  أغنىف)) اهلداية له وملن اسنت بسنته ((  ضاال فهدى(( للرسول صلى اهللا عليه وسلم وملن تبعه 

وجه له  مكةاملهم أنه ختصيص املؤلف بقوله كفار  ( وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي )      وألمته

  وغريه ال يعلمون نعم . مكةمن كفار  آدموالصواب أن أكثر الناس من بين 

   ....: الطالب 

ال يدل على كل اخلطابات اليت وأما كون الصورة مكية ف ....فكان فيه  مكة: إذا قلنا بالعموم مشل كفار  الشيخ

  هي عامة . مكةفيها تشري إىل أهل 

   ....: الطالب

 ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس هللا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ): يف احلديث  الشيخ

  وتقوى اهللا ما ال لبس فيه .

   ....: الطالب

ي اهللا عنهم ملا حدثهم أن بعث النار تسعمائة وتسع الصحابة رض ذاوهل آدم: أي نعم هم من بين  الشيخ

( أبشروا فإنكم في أمتين ما  وتسعني باأللف فزعوا وقالوا يا رسول اهللا أينا ذلك الواحد فقال هلم عليه والسالم 

(( ضرب بني راجعني قال ي) من(( منيبين إليه واتقوه )قال اهللا تعاىل  كانوا كثيرتين وهما يأجوج ومأجوج )

من فوائد اآلية الكرمية رمحه اهللا تعاىل خبلقه بضرب األمثال إىل آخره ) .......) مثال من ما ملكت أيمانكملكم 
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هلم ليصلوا إىل الكمال واهلدى ومن فوائد اآلية أيضا بالغة القرآن يف ضرب األمثال وهو أسلوب من أساليب 

؟  ذلكيف كاملناداة جبهل هؤالء املشركني وعنادهم   اللغة العربية يف منتهى البالغة ومن فوائد اآلية الكرمية أن

(( ضرب لكم مثال من ألم ألن األمر واضح هلم وهلذا قال  ألم جعلوا هللا شركاء من مملوكني وعنادهم 

يف تلبيتهم يقولون لبيك ال شريك لك إال شريكا هو  م) ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك حىت أأنفسكم )

   ....ومن فوائد اآلية الكرمية أن العبيد ال ميلكون شوف اجلهل لك لك متلكه وما م

  .... : الطالب

في املشاركة وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركة أسيادهم يف أمواهلم فغريهم من باب أوىل وانفرادهم أيضا ن: الشيخ 

 ميلك املشاركة ال ميلك اإلنفراد من باب أوىل إذا كان ال ميكن املشاركة مع أتباعهم فالغري من باب أوىل والذي ال 

   ....: الطالب

ميلك املشاركة لكن الذي ال ميلك املشاركة مع سيده وهو أقرب من غريه ال ميلك طيب هذا  حمل:ما فيه  الشيخ

 ( من دعا عبد وله مال فماله للذي مع أنه جاء يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم 

ه وال تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف املال إليه من باب اإليداع ماله اعباللذي  قال فماله )ه اعبا

الدابة وزمام  سرجكما تقول   ختصاصه كيف هذا ؟ يقول ألن اإلضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها لالاعباللذي 

االشرتاكية حيث قالوا إن اآلية ومن فوائد اآلية ما استدل به أهل  هاكما متلالدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك و 

بالشيء  معلوم ال يصح أن يستدلتدل على ثبوت االشرتاكية لقوله فأنتم فيه سواء وهو رد عليهم الرد عليهم 

) ما فيها دليل يعين ما فيها دليل على ثبوت (( ليس كمثله شيء )الذي استدلوا على نفي الصفات بقوله 

من مشمول ))  فأنتم فيه سواء(( ها دليل على نفي االشرتاكية ألن قوله االشرتاكية خالفا ملن قال ذلك بل في

ميكن أن يكون  شريكا ومن فوائد اآلية فاململوك ال  ....م النفي هل لكم يعين ما ميكن أن يكون هكذا أي نع

هذا  ومن فوائدها أيضا أنه ال يدرك))  تاآلياكذلك نفصل (( الكرمية أن هذا القرآن مفصل لآليات لقوله 

هذا التفصيل فومن فوائدها مدح العقل ألن به يدرك اإلنسان  )) يعقلون لقوم(( التفصيل إال أهل العقل الدليل 

ألن نفصل أي ))  نفصل(( طيب ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات عظمة اهللا لقوله الذي يفصله اهللا عز وجل 

ونه معه غريه ممتنع فيكون داال على التعظيم ومن حنكم وهذه ال تكون إال للمعظم نفسه أو الذي معه غريه وك

(( هل لكم مما ملكت أيمانكم من فوائد اآلية الكرمية أيضا أن املعبود من دون اهللا ملك هللا نعم ألن اهللا قال 

) وال شك أن كل ما يف السماوات واألرض فهو ملك هللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن شركاء فيما رزقناكم )

من شركاء  هلقولكالكسب وإمنا هو فضل من اهللا لكن له أسباب ال شك مثل غريه من األمور  بال ينال الرزق 

فيما رزقناكم لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية فمثال من األسباب الشرعية انتقال املال باإلرث 

يسعى حلراثة األرض والبيع والشراء وما  واستحقاق الفقري من الزكاة وما أشبه ذلك واألسباب الكونية أن اإلنسان

  ) .(( فأقم وجهك للدين حنيفا )أشبه هذا مث قال تعاىل 
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   ....: الطالب

(( ضرب لكم مثال من : أي نعم من فوائد اآلية الكرمية إثبات القياس وجه ذلك ضرب املثل نعم  الشيخ

وألن إحلاق الفرع ))  لقوم يعقلون(( وله ) ومنها أيضا أن كون القياس دليال هو من طريق العقل لقأنفسكم )

إن القياس طريق القياس هو  بالعقل طيب إذا قال قائل إذا قلتمباألصل وهو القياس حيتاج إىل علة جامعة تدرك 

العقل فكيف يصح أن يكون دليال شرعيا ؟ فاجلواب أن الشارع اعتربه وجعله دليال شرعيا بدليل ضرب األمثال 

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن  ((  )) األلباب ة ألولواي قصصهم عبر (( لقد كان فوقوله 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن املشركني وغريهم من الذين ظلموا  ))  يهدي من أضل اهللا وما لهم من ناصرين

ل ما خالفوا املنقول من فوائد أنفسهم إمنا اتبعوا أهواءهم أما العاقل ما يستعمله ولكن جمرد هوى ولو اتبعوا العقو 

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن ))  علم بغير(( اآلية الكرمية جواز نفي الشيء الصفة عمن ال ينتفع ا لقوله 

) ومن فوائدها (( فمن يهدي من أضل اهللا )األمور كلها اهلداية والضالل والصالح والفساد كلها بيد اهللا لقوله 

ا أحد يهدي نهم )) إذا علمت فمن يهدي من أضل(( إىل سؤال اهلداية من ربه دائما لقوله اإلنسان  انتباهلفت 

من أضل اهللا فإىل من تلجأ يف طلب اهلداية ؟ إىل اهللا عز وجل حىت نفسك ال تعتمد عليها اعتمد على اهللا عز 

آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب يا أيها الذين  ((وجل يف اهلداية واسأله دائما الثبات وهلذا يقول اهللا عز وجل 

هم آمنوا باهللا ورسوله ولكن املراد اثبتوا على هذا الشيء اثبتوا عليه وحققوه وهذا كله ال ينال  )) ..... الذي نزل

وما لهم (( إال باهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن هؤالء الظاملني ال جيدون من ينصرهم من عذاب اهللا لقوله 

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن اهللا تعاىل ال يضل أحدا إال لظلمه إذ هو الذي بدأ واحنرف يف ))  نمن ناصري

)  هذا (( بل ابتع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم فمن يهدي من أضل اهللا )إرادة سيئة فظلم فأضله اهللا لقوله 

ضالهلم إمنا كان بسبب ظلمهم هم الذين ظلموا مفرع على الذي قبله وهلذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إىل أن إ

هل يشكل عليه ما وقع من نصر املشركني يف ))  وما لهم من ناصرين(( فأضلوا والعياذ باهللا طيب إذا قال قائل 

معلوم أنه انتصار للكافرين ألن اهلزمية خلصم انتصار للخصم ؟ يف أحد حصلت هزمية للمسلمني و أحد مثال 

  اعلوا هبل يف ذلك اليوم فهل ينايف اآلية الكرمية ؟ سفيانو اآلخر وهلذا قال أب

  بإرادة اهللا ينصرون لكن بدون إرادة اهللا إذا أراد اهللا خذالم خذلوا . ....: الطالب

  : طيب وجه غري هذا . الشيخ

  أن هذا تربية للمسلمني : الطالب

اآلخرين وهلذا كانت العاقبة للمؤمنني نعم : يعين كأن نصرهم ليس ألجل أن ينتصروا ولكن ألجل ابتالء  الشيخ

) قال أهل العلم إن انتصارا هذا (( ليقطع طرفا من الذين كفروا )قال  انتصارهمبل قال اهللا عز وجل مشريا إىل 

الصالة والسالم حىت تكون ايتهم أن يقطع طرف منهم طيب  عليعلى حماربة الرسول  او يتشجعيؤدي إىل أن 

هلم  بالنسبة اإلستدراجس هذا الظهور على املسلمني نصر هلؤالء ولكن من أجل على كل حال نقول لي
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حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد  ((واالمتحان واالبتالء بالنسبة للمسلمني ملخالفتهم لقوله 

 قال اهللا تعاىل يعين حصل ما تكرهون بعد ما أراكم ما حتبون حصل ما تكرهون مث ))  ما أراكم ما تحبون منكم

  .)(( فأقم وجهك للدين حنفيا )

  هل فيه حث على طلب العلم والعمل به: الطالب

وهل فيه دليل على ما ))  بغير علم(( : ال فيه فائدة فيه فائدة حىت على طلب العلم والعمل به لقوله  الشيخ

ليس فيه دليل ألن إضالل اهللا هلم كان  قلنا قبل قليل أنه)) اهللا  من يهدي من أضلف(( ذهبت إليه اجلربية لقوله 

 أوال فأضلوا ) فكانوا هم الظاملني(( بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم )بسببهم فيكون هم السبب بدليل أنه قال 

  وال ال ؟ منني ؟  القدريةوالعياذ باهللا ومن فوائد اآلية الكرمية الرد على 

  )) فمن يهدي من أضل اهللا:((  الطالب

فوصف اهللا تعال اإلضالل إليه والذي يضل هو هؤالء الذين حقت  )) فمن يهدي من أضل اهللا((  : الشيخ

نه خبلق ذا قال قائل هذا مشكل أن تقولوا إعليهم الضال فدل هذا على أن فعل العبد يف تقدير اهللا وخلق اهللا فإ

  اهللا وبفعل اإلنسان وهل ميكن أن يكون الشيء الواحد مفعوال لفاعلني ؟ 

  ....: بالطال

ت ال ميكن أن : الشيء الواحد ال ميكن أن يكون مفعوال لفاعلني إال إذا اختلفت اجلهة وإال فأنا إذا قل الشيخ

آخر وأن يكون فعلي فعل لفعل آخر هذا مستحيل لكن إذا اختلفت اجلهة صح ذلك  يكن قيامي قيام لشخص

   .فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له

  


